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Bakalářská práce Petra Herejka je dalším kamínkem do mozaiky postrurálních studií, které se rozvíjejí 

na naší fakultě. Téma, kterému se věnuje, jsou stereotypy a předsudky vůči Romům na současné 

vesnici. Autor si v podstatě klade otázku, jak stereotypy a předsudky ovlivňují společenské klima 

v rámci lokální společnosti, jak vstupují do interpersonálních vztahů i ovlivňují vnímání sebe sama. 

Své tázání opřel o terénní výzkum v „TAP“ vesnici. V jejím kontextu sledoval jak stereotypy a 

předsudky vstupují do procesu začleňování novousedlíků Romů do lokální společnosti. Výsledky 

svého bádání představil ve studii, která má žánr závěrečné klasifikační práce. Respektoval tedy 

zaužívané členění a rozsahem patří jeho text spíše k těm obsažnějším. 

V teoretické části formuluje Petr Herejk svá východiska. S ohledem na problematiku stereotypu a 

předsudku se zde hlásí ke kognitivní antropologii. Vysvětluje, proč aktéři vnímají etnicitu, a na ni 

vázaný stereotyp jako skutečnost danou, neměnnou, na jedinci a jeho jednání nezávislou 

(esencialistické pojetí). Zároveň uvádí, že stereotypy a předsudky jsou nástrojem sociální 

kategorizace, jejímž cílem je udržovat hranice zejména vně společenství. Součástí teoretické části je i 

problematika postavení Romů ve společnosti. V tomto směru autor hovoří o sociální a prostorové 

segregaci Romů na Slovensku. Do jisté míry je toto sdělení velmi stručné a bez kontextové a v dialogu 

s vlastními daty pak slovenská společnost působí jako společnost „zjeveného“ apartheidu. Možná by 

bylo bývalo přínosem vysvětlit dynamiku vztahu Romů a neromů na Slovensku obšírněji, vysvětlit, že 

vztah obou skupin je důsledek širších společensko-politických - ekonomických procesů.  

Vlastní výzkum pak autor představil velice poctivě. Předestřel všechna svá dilemata, která v průběhu 

výzkumu řešil a diskutoval jejich vliv na vytvořená data i na vztah k terénu. Tyto pasáže chápu jako 

velmi cenné, byť se mohou stát i předmětem dalšího zvažování. Problém, který zde totiž vyvstal, je 

problémem metodologickým. Potvrzuje, že antropologický výzkum je těžké i z etických pozic 

realizovat v krátkém časovém horizontu, bez vybudované důvěry mezi výzkumníkem a terénem. 

V případě dlouhodobého výzkumu by dilemata nikdy nevyvstala, protože dané téma by bylo 

obsaženo v datech, která se průběžně vytvářejí.  

Již v pasáži o teoretických východiscích jsem uváděla, že autor nevěnoval příliš pozornosti kontextu 

postavení Romů na Slovensku. Podobně redukoval i popis lokální společnosti obce. Informace o 

etnické skladbě nejsou jediné významné, stejně důležitou informací je, že obec se nachází v regionu 

s vysokou nezaměstnaností, že se lidé v obci potýkají s problémy na trhu práce podobně jako 

Romové, že v případě, že jsou zaměstnáni, pracují takřka za minimální mzdu, že navzdory 

ekonomické nouzi ale usilují o postavení v lokální společnosti a že jejich vazba k obci je silná, že se 

v řadě ohledů jedná o stabilizovanou lokální společnost s pevnou hierarchií. Toto vše se totiž zrcadlí 

v postojích vesničanů vůči Romům a je to kontextově podmíněné. 

Vlastní část práce Petr Herejk koncipoval do dvou částí. V první představil stereotypy, které obyvatelé 

obce mají. Protože stereotyp chápe jako kognitivní, výklad opírá o témata, na nichž se zobrazuje 

hranice mezi Romy a neromy.  Zajímavé je, že autor nepracuje s kategorií chudoba, ale daný jev 

spojuje s emocemi – lítostí. Zajímalo by mne, jak autor interpretuje, že chudoba nepatří ke klíčovým 



kategoriím, které definují Roma u vesničanů? Podobnou diskusi bych mohla vést ke kategorii 

mentalita, která se v datech pojí s představou primoridiality, „v krvi“. Stálo by za úvahu, zda 

kategorie „v krvi“ není významnější, protože mentalita může být i získaná. Podobně produktivní 

kategorie by mohla být kategorie nekompatibility. V této části se autor také pokouší vztáhnout 

sdílené stereotypy k postavení obyvatel obce ve vesnici. Tyto pasáže jsou zajímavé a mohly být 

promýšleny i více ve vztahu k dalším datům. 

Druhá část práce se věnuje otázce začleňování romských novousedlíků do lokální společnosti. Autor 

přináší velice zajímavý nález, který by bylo lze diskutovat s kontaktní hypotézou. Data ukazují, že čím 

více jsou lidé vzdáleni, tím jsou tolerantnější a naopak, ti co mají kontakt, stereotyp Roma aktivují. 

Ukázalo se, že lidé prověřují novoosídleneckou romskou rodinu podle sdíleného stereotypu. 

Kontrolují ji zejména ve vztahu k jednání ve veřejném prostoru. Potud romská rodina nepotvrzuje ani 

stereotyp ničení nemovitostí, ani hluku, etnické soudržnosti, početnosti rodiny. Přesto společnost 

jako taková je ostražitá, „co kdyby“. Naopak soužití sousedů naráží na odlišné vzorce chování 

vesničanů a lidí bez vazby k půdě (romská rodina). Skutečnost, že rodina nevyužívá zahradu podle 

očekávání, je nejen předmětem kritiky a sousedského konfliktu, ale navíc je toto jednání labelizováno 

nálepkou cikán a spojeno se stereotypy nespolehlivosti, lhářství, zneužívání, asistence. Podobně jsou 

interpretovány nezaplacené daně obecnímu úřadu. Je škoda, že v tomto smyslu Petr Herejk více 

neanalyzoval dynamiku vztahu nejbližší sousedky novoosídlenecké rodiny. Narušování norem, které 

nejen očekávala, ba dokonce je podporovala akulturačními podněty, u ní posléze a proti jejím 

křesťanským postojům posílil rétoriku stereotypu a předsudku. Pro ni tato rodina byla „nejvíc“ 

cikánská, objevil se i stereotyp krádeže. Je tato skutečnost dána askezí autora využívat data týmu 

TAP, nebo nedostatkem času?  Zajímavé by bylo také, jak hodnotí vesničané jiné novousedlíky, tedy 

jak u nich respektují porušování norem. Rozhodně neplacení daní není výjimečné.  Za hlubší analýzu 

by stála i pozice Diany. Již jen skutečnost, že o ni vesničané nemluvili, s výjimkou jedné informátorky, 

je významné. To, že je touto informátorkou interpretována jako mimořádný zjev a reetnizována, 

může být jen jeden ze způsobů zahrnutí Diany do lokální společnosti. Autor v tomto směru správně 

říká, že to je věc jejích příbuzenských vazeb, ale je zajímavé, že nikdo z vesničanů takto otevřeně tuto 

skutečnost nepopsal. Téma je tabu, je zajímavé přemýšlet proč. 

Přestože rámec práce je srozumitelný, graduje a přináší relevantní intepretace, text není dotažen. 

Skrývá v sobě mnohá protiřečení. Objevují se pojmy, které nejsou v kontextu sdělení přesné 

(paternalismus s. 13). Práce nese stopy postupného a mnohavrstevnatého promýšlení problému. 

Naznačuje otázky, které pak ale neřeší, či naopak se vzdává určitých témat, která pak ale zase 

rozpracovává (např. problém předsudku). Je zřejmé, že práce by snesla ještě editaci.  

Po formální stránce mne velice mrzí gramatická chyba na s. 22. V soupisu informátorů mělo být 

uvedeno, v jakém prostoru vesnice vzhledem k novousídlenecké rodině bydlí. Naopak nebylo nutné 

uvádět u informátora, že je bývalým starostou, s ohledem na anonymitu. Přinosem by jistě bylo 

uvedení roku, kdy informátoři vyslovili svůj názor. 

Práci hodnotím pro její přínos. Přes všechny výtky oceňuji výzkum, který Petr Herejk provedl, jeho 

interpretaci a práci s literaturou. Přestože práci nepokládám za dokonalou, v konfrontaci s jinými 

závěrečnými pracemi, které jsem měla možnost oponovat či se s nimi a jejich hodnocením seznámit, 

jedná se o práci invenční, která nezůstává u mechanického popisu dat, ale jde v mnohém za něj. Práci 

klasifikuji mezi výbornou a velmi dobrou. 

V Praze 12 . 9. 2016  

 Dana Bittnerová 


